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N ietrudno zaf\b~erwować, że teatr - czyli pisarstw~ dra· 
matyczne, in~ccnizacja, reżyseria oraz oprawa plasty
czna przt'dRtaw~eń i oczywiścle, gra aktorów - a więc 

ów zespół l!lemeutów, z ktorych każdy nadaje wyraźny 
kształt zjawisku scenic1.nemu, coraz bardziej ulega pewnej 
sile podporządkowującej go {teatr) modzie artystycznej. 
Moda, jak wiadomo. nie tyle kieruje się anatomicznymi wa
runkami obiektu swoich zainteresowań - ile, najczęściej -
liniami szokującymi i niezwykłymi. 

Podobnie ma sJE: rzecz z teatrem modnym, który normal
nemu działaniu ludzkiemu - owej ANATOMII dramatur
gicznej - każe nakładać szaty, co najmniej odległe od 
istotnej miary modela. 
Muszę tu wyznać. że coraz silniej odczuwam przesyt ta

kim właśnie teatrem, w którym wszystko podlega aluzjom, 
czytaniu „między wierszami'', kosmicznym uogólnieniom -
mowie NIE WPROST, ale pełnej zaszyfrowań etc. Widz 
siedzi w teatrze ogłupiały, e. potem robi mądrą minę (do 
czego?), żeby nie okazać się kompletnym profanem sztuki... 

Rzecz pro~ta, wreszcie musi się znud:!:lć. I odejdzie z sal, które 
bynajmniej nie 1ą zatłoczone. Bo liczenie na n i e p r z e c I ę t n y 
wy1iłek mózi;u i wyobraźni u p r z e c I ę t n y c h widzów - prsez 
nawet ambitnych „udzlwniaczy" - musi okazać się zawodne. Mimo 
bowiem ogromnego poatqpu w rozwoju społecznym I równie wiel
kiemu zamiłowaniu do rozwiązywania łamigłówek - teatr maso
wy nle może się opierać na zasadzie formalnych I treściowych sa
gadelr. Te wolno I należy oddać w pacht skromnej liczbie placó
wek eksperymentalnych. Zgodnie z proporcjami otaczającego na1 
życia. 

Bo, czyż istotnie nie można wystawić DZISIAJ na scenie 
sztuki nowoczesnej ·- w sposób także nowoczesny, ale 
przejrzysty i costępny średn i o wyrobionemu kultural· 
nie odbiorcy? Ależ można! Dobitnym potwierdzeniem tego 
jest utwór dramatyczny Leona Kruczkowskiego „Smierć 
Gubernatora" - or:iz jego realizacja sceniczna w Teatr.ze 
Kameralnym. 

Po pierwne: jaka to sztuka? - Wypadłoby zaryzyko
wać mało w tej chwili popularną nazwę metody arty- • 
stycznej: realizm socjalistyczny. Tyle już splyconych 

i mylnych sądów narosło wokół tego terminu, że wszyscy 
omijają go 7. nadmierną ostrożnością i nieufnością. A jednak 
Kruczkowski (j~dyny konsekwentny dramaturg realizmu 
socjalistycznego) przekonywuje nowym dziełem scenicznym 
o wartości tej metody twórczej bez próby ucieczki 
w gąszcz schematów i uproszczeń przy ukazywaniu kon
fliktów klasowych, moralności społecznej i filozoficznej 
prawdy - w bardzo ludzkim, humanistycznym wymiarze 
człowieczego losu, obramowanego konkretną rzeczywi
stością. 

Gubernator Kruczkowskiego nie jest etykietą. Tej postaci nie 
można „zaszu!ładkować", jako sumy cech dyktatorskich z pod• 
ręcznika nauki o społeczeństwie. KrucLkowsklemu udalo się po
wo:ać do życia - człowieka, którego droga zawiodła na krzesło 
wt~zy w ustroju klasowym. Ow człowiek mógłby nie zajmować 
stanowiska PR?.:ECIW lltdowl, gdyby ••• Właśnie to ,,gdyby" stało 

1lę kanwą 1ztukl. Dramatem obrachunku - tragicziiyiµ moralitetem 
wladi.y. 'fcj wladzy, której trdci14 jest ucisk klasowy. Sm i er ć 
Gubernatora - „obejrzana" niejako własnymi oczami ż y J ą ce go 
gubernatora, prowadzi widza c!o uświadomienia sobie nieuchron
no~cl historycznego rozwoju apołecze,ństwa, Mo:r:alny rachunek gu• 
bernatorskfo;:o sumienia nie zamyka filozoficzne~o kręgu sztuki. 
Otwiera bowiem nowy rozdział lotów ludzkich i perspektywę 
zwycięstwa władzy mas. 

Gubernator nie jest ani złym człowiekiem, ani dobrym. 
Jesi 1 ud z ką wypadkową ustroju. Dlatego dramat nie 
obraca się wokół niego, jak wokół sztywno nakreślonej tezy, 
I tu autor n::ituje swój sukces artystyczno-ideowy! 

A teraz, po drugie: jak teatr wystawi! sztukę~ - Trzeba pcd• 
kreślić z ur.nanlem, ż2 reżyser Władysław Krzemiński - obrał naj· 
ardzlej słuszną drogę sceniczną: zagrał „Smierć Gubernatora" 

reallstyc:r:n!e -- I przy utyciu nowoczesnych środków wyrazu ar
tystycznego. Bez symbolicznych pod tekstów, ale też I bez dekla
ratywnych „kropek nad !". Spektakl p'l.llsował tyciem, przemawiał 
do wyobraźu! I umysłów widowni. Dużą zasługę w tym ma rów
n!eż scenogrnf, Andrz~J Cybulski - który jednym wnętrzem po
myslowo ruch<>mym (np. wymiana okien, krata ogrodowa) rozwlą• 
zał miejsce akcji I spinał całość harmonijnie, jak klamrą. 

Mimo iż w sztuce występuje spora ilość osób - to 
szystkle są zasadniczo epizodami na tle wielkiej roli Gu· 
ernatora - i skromniejszej już postaci Narratora, który. 
znamiętnie (niby jedncosobowy Chór) towarzyszy roz

•ojowi akcji. I~azlmlerz Fabisiak zagrał Gubernatora. 
'li ciepłej, b. ludzkiej tonacji. Byl uformowanym przez ży
iowy wybor - wysokim ur·zędnikiem władzy, która mu
iała mu przynieść społeczną śmierć. Nie „przedstawiał" 
gonil ustroju, ale ją przeżywał. To artystyczne zwycię-. 
two. I ż y wy rumieniec sztuki! 
Jako Narrator wystąpll Zbigniew Wójcik. Oszczędny w ruchu 
gekle, przestrzega,1ący tekstowego „pawlasu" - we właściwy 

posób utrzymywał dystans pomiędzy postaciami fikcji scenlcz
ej - I osobą, która chłodno, w rzeczowym stylu komentowała 
darzenia DLA w!dza. Bardzo Interesującym przedstawicielem „rtru
lej władzy" - był Czesław Łodyńsłd (O. Anastazy), posągowy 

sylwetce - gubernatOO' kazuistyk!. Ciekawie zróżnicowane epl• 
ody - żony gubernatora Anny Marli, córki Zuzanny I syna Ma
uela - <l ali. J:!.dwl~ Zakllcka, Halina Kwlatkow5ka ; Janusz 
ykutera. Wlęfnla - rewolucjonistę - z dużym umiarem, e>raz 
ez zbytecznego patosu - zagrał Wiktor Sadecki. Bardzo przy-
emną trójki: pt-nsjonarek, swobc<ln\e I z wd ziękiem - tworzy!y: 
. Wójtowicz, A. Buszewicz, J. 'Adamski, S. Gronkowski, J. Za• 
·szyscy pe>zost•ll wykonawcy - na dobrym, wyrównanym poz!o-
1le (J, Pnybylskl, z. Piasecki, J. Sopoćko, J. J>wornicki, M. żar• 
ecki, A. Pnonlak, J. żni,i. jewska, li. Gałlowa, W. Obzyn, M. Prus, 
• Wójtowicz, A, Buszewicz, J. Adamski, S. Gronkowski, J. za. 

:virski, w. Zi~tarskl)-

Teatr Kameralny: L. Kruczkowski „Smlerć Gubernatora". Ret. 
' · Krzemh\skl, scenogr. A. · Cybulski. 


